
En la mitologia grega Her-
mes era la divinitat protec-
tora, entre unes altres,

dels comerciants i els viatgers,
però també dels oradors, els lite-
rats i els poetes. I el seu correlat
en la mitologia romana, el déu
Mercuri, que heretà una part
d'aquestes atribucions, dóna
nomaun dels planetes del nostre
sistema solar, el més proper al
Sol i, lògicament, un dels més
inhòspits. Malgrat la llunyania
de Mercuri a la Terra, la sonda
Mariner 10 aportà entre el 1974 i

el 1975 dades i imatges valuoses
perquè els investigadors millora-
ren el coneixement del planeta i
dels seus abundosos accidents
geogràfics, fruit de l'exposició
continuada al bombardeig de re-
sidus del sistema solar. Seguint
les pautes de la International As-
tronomical Union (IAU), l'orga-
nisme que ha d'aprovar final-
ment les propostes nominals,
molts d'aquells accidents, espe-
cialment els cràters, foren bate-
jats aMercuri ambnomsd'escrip-
tors, músics i artistes plàstics,
com ara Dalí, Picasso, Cervantes

o Rembrandt, entre una nòmina
ben complida de grans creadors.
Comptat i debatut, molt on esco-
llir. Per això no semblava senzill
que aquests científics tingueren
present, a l'hora de fer el reparti-
ment onomàstic, unaminoritària
llengua europea com el català,
tot i la rica i prolífera tradició
literària que ha generat al llarg
dels segles. Un destacat científic
nord-americà, el doctor David
Morrison, desafià aquesta lògica
il·lògica i batejà el 1979 un dels
principals cràters de Mercuri
amb el nom del poeta de Gandia,

Ausiàs March, un fet que havia
passat desapercebut en el nostre
àmbit lingüístic fins fa ben poc.

La troballa tingué lloc cap al
mes de l'abril passat. El català
Carles Duarte, editor de Barcino i
president de la Fundació Lluís Ca-
rulla, dedicada a promoure la
llengua i la cultura, començà la
tasca de documentació per a una
conferència sobre els noms de la
Lluna i la seua etimologia. "La
xerrada també hi tractava de la
cartografia lunar i, llavors, estu-
diant els topònims dels cràters,
vaig decidir mirar-me a fons uns
altres planetes i els criteris per
donar nom als accidents geo-
gràfics", relata Duarte. "D'aques-
ta manera em vaig trobar amb
l'agradable sorpresa del cràter

AusiàsMarch. Es tractava, amés,
d'un cràter important i envoltat
de grans escriptors", afig. "Va ser
una alegria enorme, perquè
March és un poeta que m'estimo
moltíssim i amb el qual tinc una
relació estreta com a editor", as-
segura en al·lusió a la recent
edició en Barcino d'un volum de
poemes seleccionat per JosepPie-
ra.

De seguida, Duarte posa el fet
en coneixement d'Enric Marco,
astrònom del departament d'As-
tronomia i Astrofísica de la Uni-
versitat de València especialitzat
en la divulgació científica i ar-
tífex d'un dels blocs científics
més importants i reconeguts del
País Valencià, Pols d'estels. "Jo no
tenia ni idea d'això, em vaig que-
dar absolutament al·lucinat", con-
fessa Marco, que va començar la
recerca per a tractar d'aclarir
com havia acabat Ausiàs March
donant nom a un accident
geogràfic planetari. En Internet,
en les dades al públic que ofereix
laNASA, únicament es fa referèn-
cia a un "Spanish (catalan) poet" i
es remet com a fons documental
a la Nova Enciclopèdia Britànica,
però no s'aclareix l'autoria
d'aquell nom. "Vaig començar a
preguntar a gent d'ací i de Cata-
lunya partint de la hipòtesi que
haguera estat algun català que
haguera treballat per a la NASA.
Però Joan Oró, membre de la
IAU, em va aclarir que, si hague-
ra estat així, el més segur és que
aquella persona ho haguera difós
llavors", argumenta.

 Passa a les pàgines 2 i 3

E l Mal, així amb majúscula, és
només una abstracció conceptual,
sobre la qual el pensament occi-

dental ha produït especulacions infini-
tes, redundants i que mai no han conduït
enlloc. Del mal en la seua forma huma-
na, el mal real i efectiu, és a dir de la
maldat, en parla el meu amic Jaume Ca-

bré en la seua darrera novel·la, Jo confes-
so, que són prop de mil pàgines d'una
confessió històrica i memorable. Són set
segles de maldat al voltant d'un violí sin-
gular, començant amb les llavors dels
arbres de la fusta amb què està fet i aca-
bant amb el protagonista i últim propie-
tari, passant per Cremona, París, Anvers
i Auschwitz. Tot això podria ser només
matèria dura, prolixa, i poc apta per una
novel·la, però en les mans de Cabré, afor-
tunadament, la literatura pot més que
cap teoria possible sobre el mal i la seua
encarnació en el temps. Una teoria, una
"història del mal" que el protagonista
sembla que va escriure, però que no co-

neixerem mai, perquè el mal efectiu i
realment històric, aplicat, apareix en la
confessió escrita en l'altra cara dels ma-
teixos fulls: un símbol perfecte, més que
una al·legoria. La fusta del violí és inno-
cent, l'instrument extraordinari també,
la música que se'n pot extraure és sim-
plement sublim, potser divina, i tanma-
teix el violí esdevé, des del seu naixe-
ment o des de molt abans, el vehicle de
tota mena de maldats, de tota espècie de
pecats, de botxins i de víctimes. Qui sap
si el violí mateix, que podria ser un em-
blema del Bé (aquest ambmajúscula cer-
ta: la bellesa suprema del so), estava des
de l'inici destinat a ser la causa de tanta

maldat humana. La gran veritat és que
el Mal és abstracte, però la maldat exis-
teix: no és genètica, ni "producte social"
excusable, ni malaltia. És acceptar el
plaer fosc de causar un mal. És saber
que hom fa mal, i fer-ho: la voluntat de
fer mal. I hi ha també formes més toves
de maldat, entre les quals la petita o
gran maldat d'aquells polítics, gover-
nants o no, que saben que allò que fan,
promouen o consenten, és immoral, és
injust, propaga la mentida, destrossa el
patrimoni o el paisatge, destrueix una
llengua, atia l'odi. Sabent que fan un
mal, el fan: un mal públic i extens, sense
cap violí que l'acompanye.
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Principal accident de Mercuri, la Plana de Caloris, al voltant de la qual hi ha el cràter March. Imatge
obtinguda a partir de fotografies de la nau Mariner 10 fetes els anys 1974 i 1975.
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“Es tracta
d’un cràter important
i envoltat de grans
escriptors”


