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Ambrose Bierce
afegeix poemes
satírics i cites
a les definicions

Ambrose Bierce va
ser periodista,
crític i autor de
relats curts que

no deixaven mai indiferent
ningú. Una espècie de
Borat del segle XIX. A finals
dels 80 Eumo en va publi-
car el recull Faules fantàs-
tiques en traducció de Jordi
Arbonès. Potser el llibre
més conegut de Bierce és
The Devil’s Dictionary (El
diccionari del diable), en
què recull el seu pensament
càustic. Les entrades havi-
en estat publicades als dia-
ris des de 1881. L’any 1906
va aplegar les que cobrien
de la A a la L en un volumet
molt popular anomenat
The Cynic’s Word Book i el
1911 ja van sortir totes a
les obres completes. Dos
anys després Bierce, que
havia nascut a Ohio el
1842, se’n va anar al Mèxic
revolucionari i ja no se’n va
saber res més. La seva caus-
ticitat l’havia portat a ser
temut, odiat i imitat.

Fóra bo que algú (Salva-
dor Sostres?) s’atrevís a tra-
duir aquest diccionari al ca-
talà. En espanyol en circu-
len diverses traduccions,
per exemple a Valdemar,
Cátedra i Galaxia Guten-
berg, totes diferents. Per
capir l’abast de la feresa de
Bierce el millor és llegir al-
gunes de les seves definici-
ons, començant per “diccio-
nari: malèvol artefacte lite-
rari que impedeix l’evolució
del llenguatge i el transfor-
ma en una cosa dura i rígi-
da; tanmateix, aquest dicci-
onari és una eina d’allò més
útil”. Lògicament, una de
les estratègies de Bierce és
la glorificació del (seu) jo.

Llegim què diu del mot “ego-
tista: una persona de gust
molt limitat, més interessa-
da en ella mateixa que no
pas en mi”. La seva aproxi-
mació a la condició humana
és devastadora. Només cal
llegir definicions com les de
fidelitat (“una virtut peculi-
ar d’aquells que són a punt
de ser traïts”), futur
(“aquell període de temps
en el qual els afers prospe-
ren, els amics són lleials i la
felicitat està assegurada”),
diplomàcia (“l’art patriòtic
de mentir pel propi país”) i

immigrant (“persona curta
de gambals que es pensa
que un país és millor que
un altre”).

Bierce afegeix poemes
satírics i cites a les definici-
ons, però també excel·leix
en el regat curt, com quan
per definir impunitat es li-
mita a escriure riquesa. En
general, s’interessa només
per subvertir l’àmbit se-
màntic, però en alguna oca-
sió reflexiona formalment
sobre els mots que defineix,
com quan fa notar que art
és anagrama de rat (rata) o
quan explora l’homonímia
interlingüística de “bella-
donna: en italià, una senyo-
ra bonica; en anglès un verí
mortal. Un bon exemple de
la identitat essencial
d’ambdues llengües”.

Llegir Bierce provoca el
plaer llibertari que sempre
emana dels heterodoxos, i
el plaer, segons Bierce, és
“la forma menys odiosa de
desànim”.

Enigmística

Ambrose Bierce va mostrar el seu pensament càustic. SP

L’esplèndid Endoll
/ En doll, de Gui-
llamino + Josep
Pedrals, va ser

anunciat, a CaixaForum,
com una proposta, i, en
canvi, és una realització es-
tupenda que no proposa res.
I ens és regalada no pas per-
què ens hi endollem, ja que,
tot i que segurament vol ser
un espectacle, no ho resulta
gens, per sort. És a dir, no
ens vol enlluernar ni ens ma-
nipula com a espectadors. I
tampoc no és, com també es
proclama, hip-hop, sinó molt
més, o va per un altre cantó
més divertit. I tot plegat, bar-
rejat amb l’enginy que hi és
abocat a doll, en abundància
generosa, ens fa, amb aquest
endoll, una enrampada poè-
tica engrescadora que, amb
cançons, música, gesticulaci-
ons i imatges, ens porta a
desrumiar i ens desembussa.
I s’hi demostra que la intel·li-
gència és tot el contrari de la
pretensió intel·lectualista,
tan sovint renyida amb l’ale-
gria. L’humor, a l’obra, ho
amara tot i, és clar, fa saltar
els ploms, el seny, el sentit
crític adotzenat. I tanma-
teix, des d’una actitud enfa-
ristolada, o simplement tòpi-
ca, sí que algú pot dir que hi
ha vist un espectacle de hip-
hop. I llavors és que aquest
algú s’ho ha mirat amb ulle-
res de consumidor cultural, i
per això no ha pogut pair la
saviesa zen que s’hi desplega.

Càpsula

Diabòlic

Màrius Serra

De la
poca-solta

Carles
Hac Mor

Purifica
endolceix la mel
fes-la més líquida
que regalimi sobre els pits
la corba del teu ventre
el frondós canal del desig.
No deixis la sal del plor
brollar dels ulls
negar i anul·lar la dolçor de l’espasme.
Arracona la por en l’angle
d’un futur espai de temps
incògnita plausible del desamor.
Viu la imminència d’aquest moment
que espera des de sempre
els efluvis amelats de l’entrega.

Josefina Vidal ha reunit tota la seva obra. JORDI GARCIA
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Imminència del desig
El mar inevitable
Obra poètica 1963-2006
Proa, 2006
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Pepo TamaritEl quiosc

Miquel Pujadó ha publi-
cat uns dels millors dis-
cos de la seva trajectò-

ria, segons Joan Alcaraz: La
sínia i l’estrella. Suite d’Agustí
Bartra, en què musica textos
d’aquest poeta. També entre-
visten Miquel de Palol, que va
ser l’autor de la lliçó magistral
d’obertura del curs acadèmic
de l’Esmuc, i el director d’or-
questra Sebastian Weigle. El
tema d’anàlisi està dedicat a El
gran misteri de les obres pòstu-
mes, i se’ns parla de Bach, Mo-
zart, Mahler, Berg, Falla i Bar-
tók. El reportatge Què passa en
el cervell d’un músic? comenta
un experiment científic.

Revista Musical
Catalana
Número 267
Palau de la Música Catalana
Barcelona, gener, 2007
3 euros

Els monjos del monestir
cistercenc de Santa Maria
de Poblet fa set anys que

publiquen aquesta revista de
qualitat en què recullen articles
relacionats amb el món monàs-
tic i religiós, tot i que també hi
tenen cabuda els acudits il·lus-
trats de Fer i breus reportatges
en què se’ns explica la visita al
monestir de personalitats com
ara Romano Prodi i Mordechai
Ben Abir. Alguns dels articles
d’aquest número són La lectura
al refetor (J.M. Recasens), Jubi-
leu a la serra (Francesc M.
Tulla), La Trinitat, avui (Teresa
Forcades) i, entre d’altres, Obe-
diència (Xavier Alonso).

Poblet
Número 13
Germandat del monestir
de Santa Maria de Poblet
Poblet, gener, 2007
15 euros

Aquest quadern cultural
dedicat especialment a
la poesia i a la il·lustració

(tant en dibuix com en fotogra-
fies) ens ofereix un cop més
una bona tria d’autors. A
banda d’una pàgina en què es
recullen de manera exhaustiva
les exposicions que ha fet l’ar-
tista mallorquina Dolores Sam-
pol, podem llegir textos de la
poeta Ester Xargay, en concret
Emmoscada i La mosca del vi-
nagre, i també d’Antoni Clapés,
Àngel Terron, Apel·les Mestres,
Gabriel de la S.T. Sampol, Cris-
tòfor Serra, Assumpció Forca-
da, Miquel Àngel Lladó, Maria
Teresa Ferrer Escandell...

S’Esclop
Número 30
Associació cultural S’Esclop
Palma, gener, 2007
3,25 euros


