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Màrius Serra: 
"Quan veig un 

prestidigitador mai 
no em pregunto on 

és el truc" 
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Màrius Serra, premi 
El Brot a autors inè-
dits per Amnèsia, 

acaba de publicar una novel-
la de més de tres-centes pàgi-
nes que l'editorial Columna 
qualifica de novel·la enigmis-
tica en la nota de la contra-
portada, L'home del sac. Le-
nigmistica és- el tema de la 
secció que escriu al suple-
ment de Cultura de TAVUI. 
Màrius Serra, llicenciat en fi-
lologia anglesa, és un dels edi-
tors de ...Més, publicació pe-
riòdica de mots encreuats. 

—¿Això de l'enigmística és 
un invent vostre? 

—Existeix sobretot a la 
cultura italiana i és tota for-
mulació lingüistica que ocul-
ta alguna cosa, tot allò que si-
gui jugar amb el llenguatge, 
presentar problemes. Amades 
també recull jocs d'aquests, 
jocs de caràcter popular. A la 
novella, el protagonista és un 
venedor d'enigmes. Comercia 
amb les paraules. 

—¿Els encreuats també 
formen part de l'enigmística? 

—Si. En són la part anglo-
saxona, la més moderna, a 
mi, tot això m'apassiona des 
de fa molts anys. Recullo ma-
terial de tot arreu i fins i tot 
faig buidats de llibres. Sempre 
he tingut una propensió cap a 
la literatura bastant formalis-
ta, on el llenguatge és un fi. 
En el meu llibre de contes, Lí-
nia, n'hi ha un titulat de f^e-
lindrum, que significa tot allò 
que es pot llegir igual d'es-
querra a dreta que de dreta a 
esquerra. Però, allà en feia un 
ús metafísic. És el cas d'una 
persona que rebota amb la 
mort i torna a fer-se jove, a 
desjubilar-se, a descasar-se... 
Però fins a L'home del sac no 
era tan explícit en el joc enig-
místíc. En literatura hi ha uns 
autors que són molt formalis-
tes i que juguen amb el llen-
guatge, com Perec i Queneau. 
A Itàlia, un Italo Calvino i en 
castellà, Guilliermo Cabera 
Infante i Cortázar. I en an-

LLUÍS BONADA 

L'home del sac és la nova novella de Màrius Serra, un 
escriptor interessat pels mots encreuats i els jocs lingüís-
tics, interès que l'ha portat a traduir els guions radiofò-
nics dels germans Marx, a participar en la creació de la 
revista ...Més i a col·laborar habitualment a l'AVUI amb 
una secció d'enigmística. Màrius Serra, autor dels lli-
bres Amnèsia i Línia, va néixer a Barcelona l'any 1963. 

glés el Joyce de Finnegans 
Wake. 

—¿En català hi ha res? 
—Pin i Soler, que era molt 

afrancesat, aventura a La fa-
mília dels Garrigues algun ca-
lembour i diu que la llengua 
catalana és molt eixuta, per a 
aquestes coses. Crec que no 
és veritat. Quim Soler en té 
alguns de reeixits. Tísner, co-
neixedor d'aquest tema lúdic, 
em deia que trepitjava.un ter-
reny verge. 

—¿Per què el títol de L'ho-
me del sac.!' 

—Es una imatge del mite 
d'Orfeu. I el que pOrta a dins 
és el gran enigma de la novel-
la. A la Universitat, vaig tenir 
un professor de religions de 
l'antic orient que ens assegu-
rava que hi havia un mot, el 
referent a sac, que era univer-
sal, que era present a gairebé 
totes les llengües del món. Jo 
no puc assegurar-ho com ell, 
però de les vint que he pogut 
investigar, sempre hi ha un 
mot que té aquesta arrel, fins 
i tot en euskera. I té la seva 
explicació. Era molt impor-

tant en el pas de la cultura 
paleolítica a la neolítica. El 
3as de l'home recolector a 
'home més, social, al que ja 

co men ça a a c u m u l a r . La 
pràctica agrícola crea uns ex-
cedents de gra i això li permet 
guanyar temps. El sac apa-
reix com a contenidor de gra, 
i també com a seguretat en el 
futur. El protagonista de la 
novella, en el fons també 
busca una evolució, no sola-
ment personal sinó social, en 
el paganisme contemporani 
que propugnava, en un dels 
seus heteròmins, Fernando 
Pessoa. El sac hi havia de ser 
i l'home del sac és una solució 
fantàstica, perquè és un ésser 
desconegut, ignot, i per tant, 
enigmàtic. 

—El que no feu, a diferèn-
cia dels autors abans esmen-
tats, són jocs de paraules. 

—La paraula i el joc de la 
mraula és un personatge. El 
ét que el protagonista sigui 

un recolector de jocs i els co-
mercialitzí a la Rambla et 
permet distanciar-te del joc 
de paraules. I et permet en-

trar-hí de forma més entene-
dora, menys elitista. Es pot 
fer una lectura convencional 
de la meva novella sense sa-
ber res del món de l'enigmísti-
ca, sense buscar coses amaga-
des. L'estructura de la novel-
la és prou complexa, amb 
dues històries, la del protago-
nista i la que explica, i no 
vaig voler que el joc de parau-
les anés més enllà. Els engi-
mes hi són explícitament. L'a-
dornen. No és un fet implícit 
del text. 

—¿I el lector trobarà la so-
lució dels. enigmes? 

—Sí. Tots tenen la_ seva so-
lució. A mi sempre m'ha inte-
ressat més el vessant estètic 
de l'enigma que no el seu va-
lor de veritat. Quan veig un 
prestidigitador mai no em 
pregunto on és el truc. Inten-
to gaudir de la màgia de l'es-
pectacle. Els enigmes són un 
instrument de comunicació, 
l'únic canal de comunicació 
que el protagonista té amb la 
societat. El que passa és que 
en un moment donat se sent 
preocupat per por que el con-

siderin l'home de les respos-
tes, ell que en té poques 

—En la vostra novella hi 
ha també un estudi de cos-
tums. 

—Sobretot en la novella 
que escriu el personatge. El 
realisme nó m'interessa i sóc 
un devot de la ficció per se. 
Ara, m'interessa més la ver-
semblança que la veritat. La 
veritat és un valor. inabasta-
ble. La versemblança és un 
recurs narratiu. M'interessa 
el que la gent fa perquè així 
puc conèixer el que la gent és. 
Jo no distingeixo entre l'acció 
de l'ésser i l'acció del fer. Crec 
que van íntimament lligades. 
A la novella hi ha dues me-
nes de personatges, els més 
convencionals i aquells que 
volen ser anticonvencíonals. 
Aquest segon cas és el d'un 
personatge que viu a cavall 
de Testètica hippy, diluïdíssi-
ma, un indocumetat que vol 
viure fora del sistema però 
que cau en un altre conven-
cionalisme, paral.lel, però en 
el fons idèntic: No existeix el 
no sistema. 

Màrius Serra ha publicat 
una novel·la enigmística, 
'L'home del sac' 

CARLES FARRIOLS 

Fantasia 
i realitat 

• L'home del sac, de Màrius 
Serra, és dedicada a Pitàgores. 
I l'autor l'encapçala amb 
aquesta cita, que és, diu, una 
dita dels caldeus: "L'home és 
un animal de naturalesa Varia-
da i canviant." 

L'home del sac comença 
amb un diàleg en què es plante-
ja el tema de l'escriptor davant 
de la realitat i la fantasia. Una 
dona, Raquel Fuster, parla amb 
un metge d'un escriptor que no 
porta la doble vida convencio-
nal que el doctor diu que por-
ten totes les persones: "Parlem 
d'un escriptor, d'una persona 
que es crea un món fantàstic al 
seu voltant i se'l creu. Ell sem-
pre ha viscut la ficció com la 
part més excitant de la realitat. 
En aquests anys que hem com-
partit hi ha hagut vegades que 
jo mateixa m'he sentit aclapa-
rada pèr aquesta confusió entre 
realitat i fantasia. Si vol qüe li 
sigui franca, en aquests mo-
ments no seria capac de traçar 
una ratlla entre el que he viscut 
realment al seu costat i el que 
ell deia que vivíem. Fa massa 
poc que ens hem separat. M'i-
magino que no tinc prou distàn-
cia." 

Segons el que l'autor ens 
diu, aquesta novella de poc 
més de 300 pàgines se l'ha 
plantejada com una cursa de 
fons, una cursa de 10.000 me-
tres./'Ha estat un repte per a 
mi. És la primera vegada que 
ho feia. I com en una cursa de 
fons, he volgut establir un rit-
me constant en què el lector es 
trobi còmode. Però a partir del 
capítol set, un número màgic 
que a mi m'interessa molt, que 
és on es produeix un assassi-
nat, es produeix un canvi de rit-
me, com fan els bons corredors 
de fons quan queden dues vol-
tes. I es produeix un canvi de 
ritme dels personatge real i del 
de la ficció novellada, cap a la 
recerca de qui sap què." 

Ja fa dies que els diaris i 
les boques dels ciuta-
dans van plens d'una 

qüestió polèmica, el pla de re-
sidus. Es un fet innegable 
que, a hores d'ara, el pla ja ha 
esdevingut una qüestió nacio-
na l Per tant, com que un dels 
trets distintius de la nostra 
personalitat nacional és la 
lengua (hi ha qui hi afegiria 

el paladar), ja comença a ser 
hora que plantegem el famós 
pla en termes lingüístics. En 
una època curulla de sofismes 
i fallàcies, qui sap si l'entre-
llat d'aquest difícil problema 
no es podria aclarir mitjan-
çant la llengua —que tots 
més 0 menys coneixem— i no 
pas a partir dels estudis geolò-
gics —que no coneixem per-
què sospitem que no s'han 
fet—. Esperem, a partir d'a-
quest nou enfocament, pro-
porcionar a la nostra classe 
governant una eina dè refle-
xió a l'hora de replantejar-lo. 

Quan sentim dir que les lo-
calitzacions contemplades pel 
pla són arbitràries, ens equi-
voquem de mig a mig: la Con-
ca de Barberà, des del punt de 
vista de la dialectologia espa-
cial és un àrea lateral, mori-
bunda 0 residual Qui parli 
d'arbitrarietats és que no sap 
lingüística: quin lloc hi pot 
haver més idoni que un àrea 

residual per acollir un aboca-
dor de residus! 

El lloc escollit a la Conca es 
diu Forès. Tot i que molta gent 
no n'havia sentit parlar, els his-
toriadors saben que és el primer 
poble de la Conca citat en els 
documents medievals, ja l'any 
1038. La seva elecció és tot un 
símbol i, sobretot, una lliçó 
d'història. 

Aquest fet no tindria gaire 
importància si no sabéssim que 
la principal causa per la qual re-
sulta una localització discutible 
no és la geològica ni la morfolò-
^ca sinó l'etimològica. Forès de-
riva de forest (de la mateixa ar-
rel que el topònim francès Fo-
rez, regió en la qual, sense èxit, 
ja fa anys que volen situar un 
abocador). Coromines (DEC-
LC) apunta que tant pot proce-
dir del llatí tardà com del ger-
mànic (seguramnt, a hores 
d'ara, es decantaria per aquest 
segon a causa dels recents re-
portatges sobre abocadors ale-
manys). El significat del mot és 
bosc, tot i que (seguint Coromi-
nes) én occità antic volia dir veï-

tribuna oberta 
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nat en un despoblat. Això és 
exactament Forès. N'hi ha per 
treure's el barret quan veiem el 
grau d'erudició assolit pels re-
dactors del pla, no ek calien es-
tudis tècnics, amb el nom ja els 
ha bastat. 

Encara hi ha més coses. El 
topònim Forès normalment 
apareix escrit amb e oberta, que 
és la grafia emprada al DCVB. 
Tanmateix el timbre de la e ha 
estat un tema preocupant per 
als estudiosos de la toponímia. 
El doctor Moreu-Rey assegura 
que ha sentit gent de la Conca 
que la pronuncien tancada 
mentre jo m'encaparro a du-
que els meus informadors la 
pronuncien amb timbre obert. 
Segurament és ell qui té raó 
però la veritable demostració 
només podrà venir del pla de re-
sidus. Haurem d'escoltar, i gra-
var amb el magnetòfon, els crits 
de la gent del poble per veure si 
ho podem aclarir. Les manifes-
tacions populars, tan eficaces 
socialment, ho són també lin-
güísticament, resulten fins i tot 
agents normalitzadors. 

Una altra variant fonètica: 
l'honorable conseller Molins, 
sempre tan progressiu, pronun-
cia Forès amb o átona. L'hono-
rable conseller —que no és de la 
Conca— parla una modalitat 
dialectal el neoxava, una de les 
característiques del qual és la 
pronunciació de les vocals àto-
nes a la castellana, sobretot en 
els cognoms (Molins per Mu-
lins). 

Els arguments sobre les loca-
litzacions del pla se'n van en or-
ris davant dels fets lingüístics. 
Com podem posar un abocador 
en un lloc l'etimologia i la pro-
núncia del qual són problemàti-
ques? De moment hem de ser 
prudents. Retirem el pla, estu-
diem el nom i després parlem-
ne. 

Les concentracions i les inter-
pellacioris parlamentàries estan 
resultant tota una lliçó de dia-
lectologia i de socioHngüística. 
Els estudiants de filologia farien 
bé d'anar a classes pràctiques. 
Els recomanem una visita al 
Parlament en un dia de discus-
sió del pla: 

Si els futurs dialectòlegs ob-
serven ek fets des del carrer, re-
coneixeran una varietat dialec-
tal —en vies d'extinció com la 
mateixa Conca— anomenada 
xipella, que és un sots-dialecte 
de transició entre el català 
oriental i l'occidental. Podran 
estudiar la seva principal carac-
terística fonètica, la pronuncia-
ció i de les es àtones finals. Així, 
sentiran mots com pobli (po-
ble), respecti (respecte), terris 
(terres). La prova que aquesta 
pronúncia està en regressió és 
que algunes paraules ja estan en 
desús, com, per exemple, Go-
mis. 

Si aconsegueixen passar la 
barrera dels mossos d'esquadra 
(de passada recordem que el seu 
fundador, nascut a l'Alt Camp, 
provenia de Sarral, poble de la 
Conca) podran escoltar les sem-
pre illustres i il.lustratives veus 
dels parlamentaris. A més d'ob-
servar la vitalitat del sociolecte 
polític en la creació de neologis-
mes com tema o implementar, 
sentiran els demostratius este i 
aqueste dels seus parlamentaris 

més meridionals. Per poc ave-
sats que estibin en qüestions 
de dialectologia s'adonaran que 
la major part de critiques al pla 
es fan en dialectes occidentals. 
Sembla com si hi hagués una re-
lació de solidaritat entre les zo-
nes de Catalunya marginades i 
les àrees dialectals aïllades. 

A més de les qüestions fonèti-
ques, els discursos del Parla-
ment també han esdevingut uns 
bons exemples de retòrica i de 
sociolingüística. Per exemple, 
mentre fa goig sentir un diputat 
de l'Anoia que amaneix les se-
ves cartesianes interpellacions 
amb dites populars i girs propis 
de la parla colloquial (cosa gens 
freqüent a la classe política), 
quedem bocabadats davant l'e-
rudició dels diputats de la majo-
ria. Aquests il.lustren ek seus 
arguments amb llargues cites, 
les quals, a fi que resultin més 
sàvies i versemblants, eStan fe-
tes en castellà. 

Alguna cosa s'haurà tret d'a-
quest malson que estan vivint 
algunes comàrques catalanes: 
s'ha contribuït eficaçment a una 
difusió dels coneixements dia-
lectals. A partir d'ara tothom ja 
sap que la Conca és socialment i 
lingüística una zona residual 

Carme Plaza Arqué és membre del 
Centre d'Estudis de la Conca de 

Barberà 
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