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Imatge del rodatge de la pel·lícula ‘Cravan vs Cravan’, dirigida per Isaki Lacuesta

A R A C O M A R A

Cravan contra Cravan
C A R L E S H A C M O R

La meva
opinió
personal és
que Arthur
Cravan no va
existir mai

A
rthur Cravan ha tor-
nat! Se n’havia anat
–convertit en una
patumota putrefac-
ta– cap al món aca-

dèmic de la història de l’art i
de les lletres. La seva poca
solta havia esdevingut motiu
de tesis doctorals. Enraonar
de Cravan equivalia a fer-ho
sobre Eugeni d’Ors, posem
per cas. Ja s’ho faran –ens
dèiem–; ja no és còmplice
nostre; en reneguem; no en
volem saber res.

Tanmateix, ja el tenim
aquí un altre cop, en Cravan.
I ha comparegut més apòcrif
que mai, o sigui, del tot fals i
falsificat, sense cap ni peus,
sense cos definit –ara hi ha
qui diu que pesava 200 quilos
i que feia dos metres i mig
d’alçària–, amb moltes vides
radicalment distintes, i en-
cara amb més morts, sempre
enigmàtiques. I, sobretot,
amb dubtes seriosos sobre la
seva existència com a perso-
na de carn i ossos. I, és clar,
ens hi hem reconciliat.

És a dir, Arthur Cravan
torna a ser un mite, una
munió de llegendes antagò-
niques, un insult a la raó, al
seny, a la cultura, tothora
enemiga de l’art, i a l’avant-
guarda feta mausoleu (l’a-
vantguarda de debò ja fa
molt que va expirar i el seu
esperit no admet cap panteó
mistificador).

El Cravan mític, el poeta
coix i boxador titànic que va
blasmar la poesia i la boxa,
l’ha retornat Isaki Lacuesta,
un director de cinema novell
i jove que ha tingut l’em-

penta ciclòpia de remoure el
pòsit del verí que havia occit
definitivament –i per això
ha pogut ressuscitar– Cra-

van, aquell colós que va ins-
pirar el naixement de Dadà.

A hores d’ara, el sediment
xuclat i escopit per Lacuesta
emmetzina tots els enterra-
morts i enterramots que la
cultura ha anat engreixant
durant els darrers anys entre
nosaltres. L’actitud d’aquest
cineasta insòlit ha portat a la
demostració que Arthur Cra-
van és una bomba d’acció
retardada innombrables ve-
gades, com Dadà.

I no és que Isaki Lacuesta
hagi apostat pel Cravan apò-
crif, no. Ell –i en això rau el

seu gran encert–, en rodar el
seu film Cravan vs Cravan (un
títol molt ben pensat per a
un mite esquizofrènic), ha
donat llibertat absoluta per-
què al film tothom hi digui
la seva. La conseqüència n’ha
estat l’enriquiment delirant
de Cravan com a concepte.

I és així com ha tornat a
esclatar la bufeta de l’orina
de Cravan. Els seus efectes ja
són palesos en uns cercles
reduïts –que no vol dir pas
elitistes– i es van eixamplant
inexorablement, sense que
calgui esperar l’estrena del

film. A més a més, una cosa
és el rodatge i una altra el seu
resultat.

ADORADORS OBNUBILATS
Quan estrenin aquesta cinta
rodada amb els qui no practi-
quen cap culte, que Déu agafi
confessats els adoradors de les
avantguardes, que, obnubilats
com van, ni se n’adonaran, del
que ha passat durant el ro-
datge, tot i que això, d’alguna
manera, quedarà reflectit a la
pel·lícula.

Per Cravan –que en això té
tota la raó del món–, pipí ri-
ma amb Mississipí, amb la
qual cosa ja en tenim molt de
guanyat, pel que fa a descon-
rear la rima entre ruc i intel-
lectual orgànic d’algun òrgan
atrofiat.

La meva opinió personal és
que Arthur Cravan no va exis-
tir mai, que és un invent d’al-
gú que es va sentir fascinat per
la seva pròpia invenció, la
qual li atorgava llibertat per
donar llibertat a altri. I al cap
de poc, malgrat no existir, Ar-
thur Cravan era engolit per
l’oceà, representació de l’in-
conscient.

Tot allò reprimit retorna,
que diria Woody Allen bo i
plagiant Freud. I per això
Cravan cada capvespre pas-
seja per la rambla del Raval.
És viu per qui vulgui rimar
viu amb disjuntiu, que és ben
fàcil de fer. Isaki Lacuesta ho
ha entès, no s’ha volgut lluir
tot apoderant-se de la figura
de Cravan per fer-se’n un pe-
destal i ha escampat el secret
de Cravan: llibertinatge a ul-
trança.

P A R L E M - N E

L’endemà
J O A N S O L À

És dificilíssim
de consultar
qualsevol
article de
diccionari sense
veure-hi peròs

S
empre he cregut que
fer un bon dicciona-
ri deu ser una de les
feines més difícils de
la lingüística. No

hem pas de denominar bons
diccionaris (i perdonin: sovint
ni tan sols diccionaris) la im-
mensa majoria de productes
del mercat que porten un tí-
tol així a la tapa. Avui per
avui hi ha a les llengües de
cultura poquíssims productes
que se’ls pugui aplicar un
qualificatiu tan alt. És facilís-
sim de trobar peròs en qual-
sevol diccionari. Potser mi-
llor: és dificilíssim de consul-
tar qualsevol article de dicci-
onari sense veure-hi algun
però, de vegades de l’alçada
d’un campanar. Fem-ne la
prova amb el Fabra (per no
avergonyir tots els altres que
en depenen o el copien ser-
vilment).

Avui els porto un cas es-
pectacular: el tracte de la pa-
raula endemà. Fabra en diu li-
teralment això: “Endemà m. El
dia que segueix immediata-
ment aquell de què hom par-
la. L’endemà de Nadal. El que
puguis fer avui no ho deixis per a

l’endemà. Aquell dia era festa, i
l’endemà també”. El primer
exemple no s’ajusta pas a la
definició: quan diem L’endemà
de Nadal és Sant Esteve no és pas
obligatori que hàgim estat
parlant del dia de Nadal; si
n’haguéssim parlat, més aviat
el suprimiríem: El dia de Nadal
vindrà la Rosaura i l’endemà
vindrà en Pau, sense esmentar
novament el Nadal. El segon
exemple és estrany: trac-
tant-se d’un refrany, aquest
l’endemà no és pas forçosa-
ment “el dia següent” sinó un
lapse de temps posterior; pe-
rò jo aquí no diria pas l’ende-
mà sinó demà, és a dir “el dia
[o, aquí, el temps] que segueix
immediatament aquell en
què som”.

Fabra considera demà ad-
verbi, i per això en dóna la
definició una mica diferent
de la que he donat jo: “En el

dia que segueix immediata-
ment...”. Però en el seu
exemple Demà serà dissabte
aquesta paraula funciona
més aviat com un nom (o com
un díctic). De manera que la
diferència entre demà i l’ende-
mà seria que aquest últim re-
quereix que hàgim parlat
d’un altre dia. Però resulta
que aquest altre dia pot ser
precisament avui; i aleshores
diríem: Avui plou, però demà
farà bo, no pas l’endemà. La co-
sa no s’acaba pas aquí. Si en-
demà és un nom, com diu el
diccionari (¿i per què endemà
és nom i demà és adverbi,
doncs?), aleshores caldria es-
pecificar si pot portar deter-
minants i complements o no,
i quins; si té plural, etc. (un
recent diccionari li dóna un
plural, endemans, que crec ir-
real). El cas és que aquesta
paraula funciona sempre

amb l’article determinat, i els
diccionaris no ho diuen ex-
plícitament. Llevat el gran
Alcover-Moll, que l’encerta de
ple: “Endemà. m. L’endemà o Lo
endemà: el dia següent”. Segu-
rament que l’adjectiu següent
de la definició és l’altra clau
de la qüestió, car en la frase
anterior de la pluja no diríem
mai “...però el dia següent farà
bo”, i per tant tampoc no hi
escau l’endemà.

Efectivament, sembla que
l’endemà només s’usa quan es
pren com a referència un dia
anterior o posterior al dia en
què parlem, tant se val si el
dia de referència havia for-
mat part de la conversa com
si no; i aquí encaixa el primer
exemple de Fabra i tots els
altres imaginables: Mira, tal
com avui d’ara fa deu anys dor-
míem a l’hotel Sícoris i l’endemà
dinàvem a casa de ta germana.
Enguany podríem anar a veure ta
germana l’endemà de Santa Cecí-
lia. Amb una altra restricció:
el dia de referència no pot ser
un de massa pròxim a l’avui
real, car aleshores direm “...i
abans d’ahir / i ahir / i demà
passat...” (i no pas i l’endemà).
Doncs mirin: no és només
l’Alcover-Moll que passa la
mà per la cara a tots els altres
diccionaris; ja el diccionari
quintilingüe de 1839 defineix
així el nostre terme: “que de-
nota lo dia inmediat seguènt
á aquell de que se parla mèn-
tres que aquest no sia lo pre-
sent”. L’etimologia del nostre
terme (inde demane ‘el demà
d’allà o d’allò’) és la que de-
termina aquestes propietats.


