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Lo Capoll Farfoll

[Aquesta és la carta de resposta que Francesc Bacó, Lord Verderol i vescomte de
Santa Calva, va escriure a Lord Felip Xancles, el més petit dels fills del comte de
Tasses de Bany, en haver-li  notificat  el  perquè de renunciar del  tot  a l'activitat
literària.]

Addendadíssim (http://www.pre-textos.com/detalle.asp?id=1127)

Mon estimable amic,

no em resta sinó excusar-me davant vós i la Providència per la tardança que aquella
carta vostra signada temps ençà no ha rebut sinó silenci fins l'aquesta present. Com
bé sabeu, la malaurada mort de nostra reina Isabel, Déu la tingui en sa glòria, i els
diversos assumptes cortesans arran la coronació de nostre benvolgut  rei  Jacob I
m'han reclamat exclusiva i honorable dedicació amb què tot serf reial es deu abans
que a si mateix i pels quals he rebut reconeixement nobiliari d'ençà el passat estiu. I
no obstant  aquesta  fita  personal  curulla  de  reconeixements immerescuts,  no us
penséssiu pas que he desatès el vostre melancòlic record durant les nits amb què
finalitzava mon Valerius Tèrminus o que desconegui com el nostre servidor W. A. S
(http://salonkritik.net/06-07/2007/03/el_pensamiento_como_provocacio.php).,  de
qui  he rebut  la confidència d'haver-vos escrit,  no s'hagi  avançat  a ma requesta
epistolar no sens per això desmerèixer-li sinó agrair-li l'alta estima que us professa.
Que el greuge de l'espera amb què us he ultratjat sia condonat per aquesta missiva.

Finalitzàveu vostra carta tot apel·lant a mon discerniment a fi d'harmonitzar vostre
desori espiritual i emocional produït per les fantasmagories que us sotgen tal com si
un Opus nigrum captivés vostre enteniment. Invoqueu la meva fal·laç preeminència
espiritual i mental a fi d'ajudar-vos a esclarir les causes del vostre patiment quan
vostre servidor no vol ni pot ser res més que un buccinator, un Hermes guiador del
necessari progrés científic amb que la coneixença atorgarà poder al ser humà a fi de
servir Déu amb pietat cristiana i glòria suprema. Em recordeu l'aforisme hipocràtic
amb què cloïa ma anterior carta, «Aquells que, colpits per una greu malaltia, no
senten dolor, és que tenen la ment malalta», quan aquest encapçala mons sentits
cada cop que penso en vós fins al punt que ma ànima també ha sofert el dolor que
vostè remet inherent a son esperit malmès. Davant les vostres demandes, per si
vostre mal provingués d'un desequilibri humoral, m'he pres la llibertat de contactar
amb  un  dels  futuribles  prohoms  d'aquesta  matèria,  Lord  Robert  Burton
(http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burton/robert/melancholy/introduction.html),  que
des  del  Christ  Church  College  d'Oxford  temps  ha  aprofundeix  sobre  el  mal
temperamental que us sotja i del qual n'esperem el consell i la cura imposta per sa
raó i justícia. Tanmateix, fins aquí vostre servidor pot ajudar-vos en les qüestions
més  elementals,  les  quals  sempre  seran  ateses  amb  pietat  cristiana  i  estima
personal, però vós mateix sabeu millor que qualsevol altre mortal que el Nosce te
ipsum és  i  ha  de  ser  senyera  ineludible  per  als  esperits  poderosos  i  que  llurs
enigmes i respostes sols poden ser ateses per la pròpia indulgència i  esclaridora
voluntat.

Ah,  quina  meravellosa  obra,  conjuradora  del  màxim favor  reial,  podria  ser  una



narració  d'Enric  VIII!  Quina  esclaridora  formulació  d'apophthemates  hauríeu
compilat per a major glòria humana d'un nou mètode cognoscitiu! Dissortadament,
tal com em trameteu, la vostra decisió d'escapçar tota ploma que no parli sinó el
llenguatge  de  les  coses  mudes  us  ha  silenciat  el  verb  i  confós  l'enteniment.  I
malgrat tot, no és la vostra carta l'exemple fefaent d'aquesta impossibilitat traïda?
Vostra melangia, sobtada per divinals epifanies amb què preneu consciència de la
majestuosa multiplicitat  com un encant misteriós sense nom ni límits, no exigeix
alhora  l'apeiron  d'Anaximandre  (http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa
/prim6h9r.htm) amb l'alegria de descobrir-ne les meravelles en qualsevol objecte
natural? Vostra incapacitat de pensar o enraonar de qualsevol cosa amb coherència
no  és  causa  de  vergonya  o  fatalitat,  ans  conseqüència  esperonadora  d'haver
descobert  el  veritable  Abecedarium  Mundi.  Tal  com  un  nou  Prometeu,  la  dot
lluminosa amb què s'ha beneït la foscúria d'una existència fredolica tot escalfant-vos
l'existència bé mereix no sens dolor patir els esqueixaments del bec del dubte més
pregon  i  alhora  més merescut.  Benvolgut  amic,  si  l'oblit  us  ha  respectat,  i  pel
respecte que us professa així m'ho assegura, bé recordareu que des de les nostres
antigues converses mons esforços s'han  encaminat  a  denunciar  com encara  ens
trobem engarjolats per la tirania aristotèlica i els seus eidolon, falsos ídols, nocions
errònies, supersticions que cal superar per enfrontar-se empíricament a la realitat
sense cap mena de distorsions. D'antic coneixeu ma lluita contra els ídols del fòrum i
com llurs paraules són monedes en què s'ha imprès una imatge i principat tarquinià
(http://books.google.es/books?id=EZX5FReSTrUC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Tarqu
%C3%AD+tir%C3%A0&source=web&ots=VWNqutWsB9&sig=uzguVfmPf0OOpt-
kE8ImX17OlKA&hl=ca&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result)  sobre
l'enteniment, el judici i el discurs. Per tant, si també les paraules són ídols imposats
a la intel·ligència pel llenguatge i que anomenen coses que no existeixen així com hi
ha fet mancats de nom perquè no s'han observat; com no denunciar-les, com no
acusar que en les paraules hi ha certs graus d'imperfecció i error, que el llenguatge,
el gran instrument del coneixement, també dóna lloc a malentesos? Vostre tast de
bolets podrits al paladar en pronunciar vocables metafísics és hipòtesi contrastada i
alliberadora d'aquesta nova època que desconeixeu haver inaugurat, ergo no patiu
ans congrieu beneplàcits celestials si la lectura dels antics no us calma el neguit, si
els termes més excelsos o les converses més banals no us aportin cap consol ni cap
sentit humà o transcendental. Vós n'heu transcendit el significat ulterior, i ara se us
encarrega una tasca per la qual tot mortal, jo el primer, fóra capaç de sacrificar títols
i honors mundans per a tal deler.

Atesos mons raonaments adduïts fins ara,  i  per tal  de no atuir-vos amb majors
consideracions,  voldria  concloure  aquesta  carta  amb  una  última  apel·lació  que
considero fonamental, car és lògic, quasibé necessari, que els més efímers detalls de
la Natura us despertin major consciència que aquelles paraules grandiloqüents que
no  signifiquen  res,  que  la  consciència  d'un  raticidi  (http://es.youtube.com
/watch?v=MDLzqX1WIQ4) o la visió d'un escarabat negat us provoquin major dolor
que  la  destrucció  de  Càrtago.  No us consideréssiu  cap  nou  Crassus o Pigmalió,
estimadíssim amic, ans recordeu com Demòcrit afirmà que «la ciència rau oculta en
les profunditats de les mines i els pous» i que a partir d'ara caldrà ampliar-ne la
recerca als cucs per a l'esquer, a qualsevol cadellada fastigosa, rasclet, cementiri o
esguerrat onsevulla es trobin. Vós, al cap i a la fi, heu cobrat la peça de Pan sense
cercar-ne la  cacera i  us ha ferit  l'enteniment  amb un trau  que la  posteritat  us
reconeixerà com a adalil tal com la vella dida identifica Odisseu retornat en son amat
casalot. Vós heu tenallat Proteu sense cap altre cordam que la vostra llibertat i ara
us trobeu amb un nou compàs a la mà que encara no sabeu utilitzar però que sabrà
encerclar la mesura d'una futura Encyclos paiedia amb vós com a epicentre. Oh!
quin magnífic príncep d'una Nova Atlàntida sereu, el més gran Interpretador de la
Natura d'una cobejada Bensalem amb aquest do que posseïu i amb què demostreu
com la ment de l'home no és l'antiga tabula cerosa ans un mirall irregular on la
cognició de la Natura es demostra necessitada de tot un novell orgue d'estudi. Que
la sapiència dicti,  per tant,  els nous viaranys pels quals la  humanitat  haurà de
transitar mentre vós llegiu  un món nounat,  estimadíssim amic,  descobriu-ne els



atzucacs i les dreceres, els topants i les escletxes. Vós posseïu un nou Saber, i el
Saber és Poder; feu-ne imperial divisa!

Que aquest estendard de la lectio mundi condensi la infinita admiració que vostra
tasca us imposa i amb què mon cor us guarda l'afecte i la gratitud pel més gran
benefactor de la ciutadania anglesa i la humanitat complerta.

A. D. 1604, el 19 de març
Francesc Bacó
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