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Pau Bielsa
pensa en català,
però podria
fer-ho en llatí

De rervm carmine,
de Pau Bielsa Mia-
let (Documenta
Universitària,

2006), és, sens dubte, el lli-
bre més important des del
punt de vista enigmístic
que he ressenyat mai en
disset anys d’escriure set-
manalment aquesta secció.
Conté una teoria plausible i
ben exposada sobre les for-
mes de composició poètica
a la Roma del segle primer.
La tesi és clara: “Fent cabal
de totes les tècniques de
l’enigmística, un text és
capaç de suportar dins seu
un altre text més breu i
personal, i això va ser llei
comuna entre els clàssics”.
Aquest jove professor de
clàssiques hi ha dedicat,
com diu al prefaci, “molts
anys i esforços no requerits
per cap institució que no
sigui la pròpia voluntat de
coneixement”. Bielsa co-
neix l’obra d’Ovidi de cor.
També les de Virgili i Mani-
li, un autor clàssic (amb
nom d’amant del play-
back) de qui Bielsa aporta
prou proves textuals per
sostenir que és el pseudò-
nim d’Ovidi a l’exili. Bielsa
pensa en català, però po-
dria fer-ho en llatí. La seva
recerca és la mateixa que
obsedí Saussure durant
anys. El pare de la lingüísti-
ca va acaronar la idea
d’haver descobert un mèto-
de compositiu llatí a partir
dels anagrames recurrents
que trobava en cada vers.
Saussure hi treballà anys,
però al final el ball de lle-
tres el va menar a un bati-
bull de mots clau i ho aban-
donà. Pau Bielsa ho reprèn
amb un canvi subtil: no

pren la lletra sinó la síl·laba
com a unitat mínima bàsi-
ca. La seva “teoria univer-
sal de composició cel·lular”
funciona. Val a dir que
s’acull a la proposta sil·làbi-
ca de Frederick Ahl a Meta-
formations, Wordplay and
Soundplay in Ovid and
Other Poets (1985), però
les troballes que obté quan
desxifra els “textos in-
terns” i n’extreu “missat-
ges acròstics” són admira-
bles. Explica que resulta
impossible introduir la
identitat d’Ovidi en un vers
dactílic “si no és fent-hi

una violència, al nom, de
tres síl·labes breus segui-
des”, però explora les pa-
raules semblants que el
poeta introdueix amb les
síl·labes VI-DI. Troba inVI-
Dus (envejós), formes ver-
bals com VIDI o DIVIdere,
un qVID de la qüestió i els
mots que podrien haver
provocat el fulminant i mai
esclarit exili dictat pel
Cèsar després que Ovidi es
proclamés DIVInus i DIVus
als seus poemes. La clare-
dat expositiva de Bielsa fa
que el lector no especialit-
zat comparteixi l’ànsia de
l’analista. Els seus ulls de
llatinista verbívor desxi-
fren els enigmes de la ma-
nera més científica possi-
ble, però no obliden la
pasta de la matèria analit-
zada: “Aquí tenim, en
summa, el temple més ro-
bust que ha bastit mai la
intel·ligència humana.
I aquest temple, encara
avui, s’anomena poesia”.
Continuarà.

Enigmística

Portada d’una edició de
la ‘Metamorfosi’, d’Ovidi.
A la dreta, el poeta. SP

A l darrer llibre de
Jordi Boladeras,
No ho sé (Viena),
hi ha un poema,

d’un sol vers, que fa: “La ig-
nomínia de comptar
síl·labes”. La primera inter-
pretació que en podríem fer
fóra que la mètrica és infa-
me, i ens equivocaríem per
no haver-nos cenyit a la tex-
tualitat estricta del poema, i
per no haver llegit bé els ver-
sos de Joan Brossa que en-
capçalen el llibre: “Tornaríeu
fals aquest poema / amb al-
tres interpretacions”. Pel
que diu, el poema de Brossa
és veritable i no pas fals, tot i
que se’n tornaria, de fals, si
en féssim interpretacions di-
ferents de la que es desprèn
de la literalitat del text. Per
tant, el poema “La ignomínia
de comptar síl·labes” diu el
que diu, i res més, i no s’hi
val a veure-hi al·lusions a la
mètrica ni a cap altra cosa.
Ergo, segons tot plegat, el
lector ha de suspendre el ju-
dici, ha de llegir i prou.
Posem per cas, la significació
del títol No ho sé és “no ho
sé”, ni més ni menys; i dema-
nar-se què és el que Bolade-
ras no sap equival a trair el
seu títol. I, paradoxalment,
amb la reducció a l’absurd
que hem anat fent, se’ns han
obert les portes a totes les in-
terpretacions possibles de
tot, de les més recargolades
a les més òbvies, inclosa la
no-interpretació.
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Al cap
del carrer

Carles
Hac Mor

i enllà d’un dret és
encara més, un fet

la cultura de la droga
és –ara i ja– una realitat roent
un most global, irrevocable,
un oli universal assimilat per la pell social
sense marxa enrere
¿què esperem a liberalitzar-la?

Foto que il·lustra el poema de Pau Riba. FRANCESC VIDAL
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I enllà d’un dret és
Màximes maximalistes
Fotografies de Francesc Vidal
Arola Editors
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Pau Riba

Pepo TamaritEl quiosc

Revista d’esports, salut,
cultura i lleure que ha
entrevistat la regatista

olímpica Natàlia Via-Dufresne,
que, després d’haver guanyat
la plata a Atenes, reclama més
diners per a la vela, esport que
només mereix atenció quan hi
ha Jocs Olímpics, com passa
amb tants altres. També hi
podem llegir consells relacio-
nats amb la salut com ara els
beneficis de l’esport col·lectiu,
com allargar la vida del casquet
de bany, rutes en bicicleta per
Tossa de Mar, aprimar-se sense
riscos, l’esport des d’una cadira
de rodes i una agenda cultural,
entre molts altres temes.

Claror
Número 53
Fundació Claror
Barcelona, estiu, 2006
1,50 euros

La revista de la CGT de Ca-
talunya ironitza amb en-
cert sobre el neoliberalis-

me a la seva portada. El repor-
tatge d’obertura està dedicat a
la Reforma laboral. La que ve,
la del 2004-2006, l’última re-
forma laboral?, en què es fa
una crida a la lluita per part
dels treballadors indignats
amb les seves condicions labo-
rals. El tema del mes és Mites i
realitats de la Segona Repúbli-
ca en el seu 75 aniversari, es-
crit per l’historiador Emili Cor-
tavitarte. En l’apartat cultural
dedica un article al còmic i film
V de Vendetta, comparat amb
la realitat social.

Catalunya
Número 75
CGT de Catalunya
Barcelona, maig, 2006
0,50 euros

Edició especial de la revista
per celebrar el desè ani-
versari de la publicació. A

més de repassar l’actualitat de
les millors biografies sobre Mo-
zart i els llibres sobre Cristòfor
Colom i d’oferir una entrevista
a Amy Tan i articles sobre Var-
gas Llosa, Valérie Tasso,
Matthew Pearl i E.L. Doctorow,
hi podem llegir un dossier en
què ens recorden autors, polè-
miques i protagonistes de tota
mena en el món de l’edició al
llarg dels últims 10 anys, de
Mañas i Ray Loriga a Pérez-Re-
verte, Gala i Crichton, passant
per Coelho i Sánchez Piñol,
entre molts i molts altres.

Qué Leer
Número 111
Comunicación y
Publicaciones
Barcelona, juny, 2006
1,50 euros


