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L’aforisme és un
gènere de con-
densació. La
novel·la dita

d’idees m’horroritza, per-
què en el joc narratiu les
idees sempre les hi hauria
de posar el lector. En canvi,
la condensació d’idees
remet a l’aforisme. Els
bons aforismes no sovinte-
gen. Per això, cal celebrar
la possibilitat de llegir, en
foc encreuat, dos reculls
tan diversos com Aforis-
mes de Zürau, de Franz
Kafka (Arcàdia), i Viure
mata, d’Abel Cutillas (Edi-
torial Fonoll). A Kafka no li
cal presentació. Cutillas,
nascut a Vinaixa fa trenta
anys, és un llicenciat en fi-
losofia i en història. En el
seu notable Viure mata lle-
gim: “L’aforisme és adialèc-
tic: no tolera discussió,
només contraaforismes”.
Comprovem-ho amb sis pa-
relles d’aforismes encre-
uats extrets dels dos lli-
bres. N’assenyalo la proce-
dència al final.

La primera parella versa
sobre la llibertat: a) “Una
gàbia va anar a buscar un
ocell”; b) “La cultura és un
exili definitiu”. La segona
sobre l’individu: a) “Cada
mode de companyia et pro-
porciona un tipus de soli-
tud: la parella ens n’ofereix
un, la família un altre, els
amics un altre...”; b) “En la
lluita entre tu i el món, se-
cunda el món”. La tercera
sobre l’alegria: a) “La frivo-
litat, ben administrada,
salva vides”; b) “Què hi ha
de més alegre que la fe en

un déu domèstic!”. La quar-
ta parla de fe: a) “Creure en
el progrés no vol dir creure
que ja hi ha hagut un pro-
grés. Això no seria una fe”;
b) “Difícilment un escèptic
ajudarà a derruir una tira-
nia. Més difícilment encara
ajudarà a construir-la. Els
crims, a favor o en contra,
són patrimoni dels conven-
çuts”. La cinquena versa
sobre la veritat i la manera
d’accedir-hi: a) “Primer
sempre és l’aposta, després
ve el raonament. Que hi
hagi raonaments que to-
quin l’excel·lència no ens
hauria d’enterbolir la vista:
només són optimitzacions
d’una aposta”; b) “En teo-
ria hi ha una perfecta pos-
sibilitat de felicitat: creure
en allò que és indestructi-
ble dins nostre i no aspirar

a aconseguir-ho”. I l’última
reprodueix l’oposició, quasi
preescolar, dels adverbis
dins i fora: a) “Dues tas-
ques per iniciar la vida: re-
duir cada vegada més el teu
cercle i comprovar cada ve-
gada més si tu mateix no et
mantens amagat en algun
lloc fora del teu cercle”; b)
“Són lectors els qui t’aju-
den a construir una obra,
tota la resta és només pú-
blic”. Els aforismes de
Kafka són abbaba. Els de
Cutillas baabab. Viure
mata és un llibre recoma-
nable, capaç de glaçar
molts somriures. Per dir-ho
amb l’autor, adialèctica-
ment: “Apostava per dir ve-
ritats rient i els seus deixe-
bles van mal interpretar-lo:
creien que només rient ja
es deien veritats”.
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Franz Kafka, autor dels ‘Aforismes de Zürau’. ARXIU

Els cossos imagina-
ris (March, Editor)
conté una seguit es-
garrifós d’obres de

Beneyto, el pintor-escriptor
que no para de burxar en
l’inconscient que ell mateix
es va bastint mitjançant pre-
cisament les burxades. A la
pulcra finestra oberta a l’in-
conegut que és aquest llibre
tan convuls, la galeria de re-
trats del cel infernal de Be-
neyto és precedida per un
text del mestre en saber lau-
treamontià Ricard Ripoll,
que hi reflexiona intel·ligent-
ment sobre el quefer de Be-
neyto. Segons Ripoll, per Be-
neyto el cos no és sinó l’in-
dret d’un goig antiautoritari.
I hi podem afegir que aquest
plaer és inseparable del dolor
d’uns éssers incapaços de su-
portar tot el desig que gene-
ren. I acabem comprovant
que Beneyto i Ripoll ens
acosten a tot allò que desit-
gem. Si Antonin Artaud ha-
gués vist les contorsions au-
tofàgiques i onanistes dels
personatges de Beneyto, el
Teatre de la Crueltat hauria
consistit en una posada en
escena de l’obra de Beneyto.
I ucrònicament, ens és llegut
d’afirmar que Beneyto va
inspirar les escenografies
més perverses de Hiero-
nymus Bosch, els deïcidis de
Lautréamont, tot allò no es-
crit de la patafísica d’Alfred
Jarry i les tan ignorades mà-
quines de segar i batre inces-
tuoses de Raymond Roussel.

Càpsula

Aforismes
i contraaforismes

Màrius Serra

El no-món
de Beneyto

Carles
Hac Mor

Roman allunyat
Una nit més...
Paisatges sota la pluja
D’aquella eternitat
Què se suposa que somnies?
Crims de moda
En format digital
Un temps oblidat
Boira sobrenatural
Retrocedir fins a l’abisme
O despertar...
De tota manera
Es farà justícia
Espera i ho veuràs.
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El nou auditori de Girona
centra l’opinió de l’edito-
rial. El tema central està

dedicat als 100 anys del naixe-
ment del compositor de simfo-
nies Dmitri Xostakóvitx. Per
Francesc Taverna-Bech, autor
del reportatge, “en Xostakóvitx
el que importa és més el que
ha de dir que no la manera
d’explicar-ho”. També podem
llegir una entrevista a la pianis-
ta catalana Alba Ventura, una
altra a la mezzosoprano argen-
tina Marisa Martins, que debu-
tarà al Festival de Salzburg, i
una tercera al músic Hopkin-
son Smith.
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El referèndum sobre l’Estatut
ocupa l’editorial en què es
plantegen els molts dubtes

que planen sobre la consulta. En
les seccions de literatura se’ns
parla de la novel·la El professor,
de Frank McCourt i, entre d’altres,
de 333 cartes, de Llorenç Vilallon-
ga, editat per Jaume Pomar. El
dossier d’aquest número està de-
dicat a El dret a la memòria, amb
articles d’Andreu Mayayo, Ricard
Vinyes, Laura Solanilla i Marc An-
dreu. Núria Santamaria ens ofe-
reix la seva opinió de l’obra teatral
Els estiuejants, de Maksim Gorki, i
Jaume Moreno ens parla de La
mort de Durruti.
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Revista dedicada a cièn-
cia, medicina, comunica-
ció i cultura. El dossier

està dividit en tres parts, tres
branques sobre el món cientí-
fic. La primera part és El libro
de ciencia: pasado y presente
en clave de futuro, un recorre-
gut exhaustiu per l’edició de
textos científics, la seva histò-
ria i la seva divulgació. La se-
gona part del dossier es titula
Escenarios de la cultura cientí-
fica; dels articles que la formen
destaquem Ciudad y ciencia en
Europa. L’última part és El caso
del Dr. Hwang i ‘Science’, que
planteja un debat sobre ciència
i periodisme.
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