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La mediocritat, concepte que caldria re- 
lativitzar més del que es fa a I'obra, no ha 
comptat mai amb gaires defensors en la 
literatura. Fins i tot Horaci, el forjador del 
topic de l'aurea mediocritas (que Folch 
creu excessiu), la rebutja terminantment 
per als escnptors a la seva poetica: 

[...] rnediocribus esse poetis 
non homines, non di, non concessere co- 

lumnae. 

Per contra, la geniafitat, mite que caí- 
dria eradicar, ha tingut grans, i sovint in- 
genus, apologistes (com, en part, ha estu- 
diat, no cal dir que encomihticament, 
Antoni Marí). 

Sorpren, doncs, que un escriptor no 
sols gosi confesar-se «mediocre», tot i ha- 
ver produit una obra que 'a la voldrien 
altres menys modestos en I' a seva p p i a  
estimació, sinó que, a més a més, o ereixi 
fins i tot un «manual» per a assolir la 
mediocritat literaria. No cal dir que es 
tracta &una ambició ben poc compartida: 
la majoria dels literats continuen aspirant 
a geni (encara que aquest ideal, en alguns 
aspectes, hagi entrat en crisi) o, si més no, 
a V.I.P. (Very Important People). 

Tot i que l'obra parodia els manuals, 
particularment els prom tuaris per a as- 

a? solir un exit rapid en qu sevol professió, i 
que hi abunda la ironia, sovint una mica 
sarckstica malgrat el to bonhomiós, l'as- 
sumpció de la mediocritat no resulta figu- 
rada, sinó plena. Quin és, doncs, I'objecte 
de l'humor o de la satira de l'obra, que 
I'han feta mereixedora del pretni Pere 
Quart (un guardó no sempre justament 
valorat, com tampoc no ho sol ser el gene- 
re)? Globalment, el llibre satiritza el món 
literari, tema que no cal dir que compta 
amb molt diversos precedents en la litera- 

tura universal i també, específicament, en 
la catalana, si bé, així i tot, ha estat menys 
prodigat que no caldria. En concret, perb, 
encara que, implícitament, slal.ludeix a 
l'escriptor ue es creu genial, el protago- 
nista del &bre és el mediocre. L'obra 
s'inscriu, doncs, en el ti us de satira 
menys conreat (per raons o vies) i el més 
noble: el ue té com a primera víctima 
l'autor. ~ a ?  recordar que Folch havia ma- 
nifestat ja una certa tendencia a i'autoiro- 
nia en obres anteriors. 

Mig en broma mig seriosament, el Ma- 
nual ensenya no la mediocritat literaria, 
perquk l'autor la creu innata (com se sol 
afirmar del seu antonim), sinó la manera 
de erfeccionar-la, aspiració molt més di- 
fícif dpaconse uir que no pot semblar. 
Amb aquest oEjectiu, el llibre es divideix 
en diversos capítols, que comprenen des 
de la formació de l'escri tor mediocre a la 
seva metafísica (els titog dels quals paro- 
dien, heterogeniament, els de les biogra- 
fies o els dels tractats rofessionals, litera- 
ris, cientifics o filoso~cs). L'autor, perb, 
es limita, deliberadament, a la propia ex- 
periencia: anecdotes i comentaris ocur- 
rents i, més escassament, vivencies ínti- 
mes i reflexions personals. El grau d'inte- 
res d'aquests materials i l'enginy en el 
tractament oscilia de l'humor més obvi, i 
a vegades una mica anacronic, al més sub- 
til, perb, en conjunt, és notable. 

Es tracta, doncs, d'un llibre, ja 
mateixa iniciativa i també, tot i a Per gunes la 
deficiencies, per la manera de portar-la a 
teme, forca recomanable, en particular 
per a tants escriptors mediocres que no 
s'han adonat que ho són o que no han 
perfeccionat la seva condició. 

Enric CASASSAS FIGUERES, L a  cosa aquelia. Barcelona, Editorial Empúries, 1991 («El 
Ventalb, núm. 15). 113 ps. 

Sense il.lustracions ni la calligrafia per- (~Sense trofeum i «Text Ilestn) de sonoritat 
sonal que fins ara I'havia acompanyat en i ritme igualment tre idants, el text de La 
la seva primera edició marginal (Druida cosa aquella és, fet i g t ,  la cosa aquesta: la 
512, Menorca 1982), ero definitivament transcripció rimada -0ctosík1abs apariats 
recuperat per a un$lic majoritari amb prou elaboras- d'un viatge marejadora- 
l'afegitó, a més, e dos nous poemes ment allucinant, és a dir, versos petaners 
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