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El llibre de
Rusiñol és
tan ambivalent
que acaba amb
un oxímoron

L’Avenç acaba de
publicar Màxi-
mes i mals pen-
saments, una

obra tardoral de Santiago
Rusiñol que podríem con-
tratitular Mínims i mals
penjaments. Pla, en encer-
tada síntesi que l’edició re-
cull a la contracoberta,
afirma que Rusiñol hi esta-
bleix l’esquema del seu es-
cepticisme. A l’epíleg, Mar-
garida Casacuberta diu que
“acompleix el caràcter uni-
versal de la literatura mo-
ralista, però no en relació
amb una veritat sinó amb
la invalidació de la mateixa
existència d’aquesta veri-
tat”. El llibre és tan ambi-
valent que acaba amb un
oxímoron: “I per fi, el que
escriu un llibre de pensa-
ments ha tingut un mal
pensament d’escriure’ls,
perquè tots aquests pensa-
ments poden escriure’s a la
inversa”.

Llegides 80 anys després
d’escrites, les dues-centes
màximes del vell Rusiñol
transmeten una barreja de
crepitació i decrepitud. Les
que tracten de les relacio-
nes entre homes i dones
han envellit malament: “La
dona vol tenir el peu petit i
l’home el cap gros. En vani-
tat, els extrems es to-
quen”, o “L’home que
s’enamora d’una dona que
té més anys que ell és un
arqueòleg”. També n’hi ha
que tenen tots els números
per escandalitzar els usua-
ris dels articles el/la i
els/les: “La dona és com el
violí, afina o no segons qui
la toca”. En canvi, quan
Rusiñol parla de senti-
ments, els seus penja-

ments suren: “Les millors
cartes d’amor són fetes
pels que no estan enamo-
rats”. I l’interès augmenta
quan s’ocupa d’afers ma-
crosocials, fins al punt
d’atènyer un to oracular.
M’he entretingut a relacio-
nar-les amb fets actuals i
Déu n’hi do. De la filantro-
pia de Bill Gates: “Els re-
gals que fan els grans mili-
onaris a la Humanitat, no
solen ser regals, sinó propi-
nes”. Del circ mediàtic:
“Enganyar els homes, d’un
en un, és un bon tros més
difícil que enganyar-los de
mil en mil”. De Jiménez Lo-
santos: “Quan un home té

raó no crida, i, quan no en
té, crida per fer veure que
en té”. D’una lamentable pi-
cabaralla entre Arús i
Sardà: “Les corones que es
porten als morts són per-
què les vegin els vius que
queden”. Del turisme: “Si
fos cert que viatjar ense-
nya, els revisors de bitllets
serien els homes més
savis”. De la corrupció im-
mobiliària: “El robament, si
és molt gros, es dignifica”.
Del jutge Estivill: “Si els jut-
ges després del jutjament
fossin jutjats, alguns aniri-
en a la presó”. El profeta Ru-
siñol fins i tot emet missat-
ges polítics: “El que es ven el
vot sap el que dóna, el que el
regala no sap el que es
pesca”. Reben neocons i li-
berals (“L’absolutisme és la
tonteria concentrada. I el li-
beralisme, la tonteria es-
campada”) i comunistes
(“Si és veritat, com assegu-
ren, que la propietat és un
robatori, el jorn que tot
sigui de tots, tothom serà
lladre”). Pas malament.

Enigmística

Rusiñol, autor de ‘Màximes i mals pensaments’. ARXIU

Des de fa poc, a la
Fundació Joan
Brossa (a Barcelo-
na; carrer Proven-

ça, 318) hom pot veure força
poemes-objectes d’aquest
mag enyorat. Són bones o
dolentes, aquestes peces?
El cas és que no admeten
aquesta pregunta, ja que
precisament qüestionen
totes les escales de valors,
fetes, com és lògic, de preju-
dicis estètics, artístics, lite-
raris, comercials, i assenyats
i, doncs, ideològicament cor-
rectes. Brossa posa a la pico-
ta el bon i el mal gust domi-
nants i, atenció!, també els
no dominants. Amb la sorne-
gueria gruixuda que els és
immanent, aquests objectes
esdevenen paradigmes de
l’estètica de la poca-solta,
que vol dir del poc sentit o
del no-sentit, paradoxal-
ment carregat de sentit con-
tra el sentit comú dels ente-
sos i dels no-entesos en art i
en poesia, dos gèneres del
no-res que en Brossa es bar-
regen i s’anihilen. Els seus
objectes són antiart i antipo-
esia; defugen el seny per
anorrear els esquemes crí-
tics cultes i populars. Quan
algú afirma –com hem sentit
dir a un esteta imparable–,
d’un objecte de Brossa, Això
no és res, l’obra així qualifi-
cada corrobora la qualifica-
ció tot ridiculitzant-la. I arri-
bem a la conclusió que els
objectes de Brossa, com més
dolents, més bons són.

Càpsula

Rusiñolades oraculars

Màrius Serra

L’antipoeta
Brossa

Carles
Hac Mor

Avui he anat a València.
Hi he de tornar sovint, a la meua ciutat.
Em calçaré les espardenyes
i tornaré a València, la ciutat on vaig nàixer
i hi vaig viure molt de temps.
I cada 25 d’Abril, o cada 9 d’Octubre,
hi haurà aplec a la plaça de Sant Agustí:
reivindicarem un país més lliure, just,
democràtic i solidari; el nostre dret a ser
País Valencià, “de catalana arrel”
i llengua catalana, per sempre més...

fins al dia que acaben amb nosaltres.

Juli Capilla ha guanyat el Vila de Lloseta. SP

Poesia

Homenatge a tots els poetes
de València (fragment)
Llibre dels exilis. Moll, Palma
Premi Vila de Lloseta 2006
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Pepo TamaritEl quiosc

Primer número d’aquesta
revista semestral i en
format llibre, de gairebé

300 pàgines, que du el subtítol
“República y socialismo, tam-
bién para el siglo XXI”. La re-
vista, ideada i escrita a tres
bandes (Barcelona, Mèxic DF i
Buenos Aires), compta per a
l’estrena amb articles com ara
Sobre la universalidad del len-
guaje y de los derechos (Noam
Chomsky), Para fundar una Re-
pública (Joaquín Miras) i La
renta básica como programa
socialista (Erik Olin Wright),
entre d’altres, a més d’entre-
vistes a personalitats com ara
el filòsof Jacques Bouveresse.

Sin Permiso
Número 1
Ediciones de Intervención
Cultural
Mataró, segon semestre, 2006
14 euros

Especial dedicat al desè
aniversari de la mort del
poeta mallorquí Damià

Huguet (1946-1996). La revista
s’obre amb una entrevista al
poeta i doctor en química
Àngel Terrón, seguida del di-
vertiment musical de Carles
Guinovart dedicat a Joan Guin-
joan, Diabolus in musica. Histò-
ria d’una nota infausta. Altres
textos poètics d’aquesta re-
vista, sempre molt ben il·lus-
trada, els signen Damià Pons,
Joan Pomar, Bartomeu Fiol,
Sebastià Benasar, Antoni Vidal
Ferrando, Joan Veny, Antònia
Sitjar, Joan Fullana i l’homenat-
jat, Damià Huguet.

S’Esclop
Número 29
S’Esclop Associació Cultural
Palma, desembre, 2006
3,25 euros

El tema central d’aquesta
revista per a melòmans
està dedicat al centenari

del naixement de Joaquim
Homs (1906-2003), amb el títol
genèric Homs, referent de
l’avantguardisme musical cata-
là i format pels articles Un re-
trat de Joaquim Homs, a càrrec
d’Oriol Romaní, i La màgica
simplicitat, a càrrec d’Agustí
Charles. Entre les informacions
que podem llegir, algunes de
les destacades podrien ser una
entrevista al baix baríton me-
norquí Simón Orfila i Virolai, Vi-
rolay, Birolay... realitat i mite, a
càrrec de Francesc Cortès, a
més de l’agenda de concerts.

Revista Musical
Catalana
Número 266
Palau de la Música Catalana
Barcelona, desembre, 2006
3 euros


